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Streszczenie
Ogniwa litowe zostaáy opracowane w latach 70. XX wieku przez Whittinghama. Wtedy jako anodĊ stosowano lit metaliczny. Obecnie
lit zastĊpowany jest najczĊĞciej przez gra¿t. ChociaĪ anody wĊglowe są o wiele bardziej stabilne w porównaniu z metalicznym litem, to
poszukiwane są alternatywne materiaáy, które mogą zastąpiü gra¿t. WĞród nich jest LTO - spinel Li4Ti5O12. WáaĞciwoĞci elektrochemiczne
LTO mogą byü zmieniane przez domieszkowanie jonami metali przejĞciowych takich jak: Ni3+, Co3+, Fe3+, Mn3+, V5+. Gáównym celem tej
pracy jest badanie wpáywu obecnoĞci jonów miedzi na strukturĊ i wáaĞciwoĞci mody¿kowanego spinelu. Domieszkowane materiaáy zostaáy
przygotowane metodą staáotlenkową. Scharakteryzowano je pod wzglĊdem skáadu fazowego, struktury krystalicznej oraz pojemnoĞci w cyklach áadowania/rozáadowania. Badania wykazaáy, Īe stosując metodĊ wysokotemperaturowej reakcji w fazie staáej moĪna uzyskaü zróĪnicowane pod wzglĊdem zawartoĞci faz Li4-xCuxTi5O12, TiO2 oraz Li2TiO3 materiaáy o strukturze spinelu. Niektóre z tych materiaáów wykazaáy
stabilną pojemnoĞü, jednak znacznie odbiegającą od pojemnoĞci teoretycznej, dla początkowych cykli áadowania i rozáadowania. Jednak
uzyskanie materiaáu tego typu o zbliĪonej charakterystyce, ale pod znacznie wiĊkszymi obciąĪeniami, wymaga jednak dalszej optymalizacji.
Sáowa kluczowe: Li4Ti5O12, synteza, materiaá anodowy, spinel, bateria litowa

THE INFLUENCE OF Cu IONS IN THE Li4Ti5O12 SPINEL STRUCTURE ON ELECTROCHEMICAL PROPERTIES
Lithium cells have been developed in the 70’s of the 20th century by Whittingham. At that time, a lithium metal anode was used. Currently, the lithium is replaced by graphite. Although the carbon anodes are much more stable when compared to metallic lithium, alternative
materials are searched to replace graphite. Spinel lithium titanium, Li4Ti5O12 (LTO) is among them. Electrochemical LTO can be changed
by doping with transition metal ions such as Ni3+, Co3+, Fe3+, Mn3+ and V5+. The main objective of this work is to study the impact of the
presence of copper ions on the structure and properties of the modi¿ed spinel. Doped materials have been prepared by the solid oxides
method. The materials were characterized in terms of phase composition, crystalline structure and capacity of charge/discharge cycles.
Studies have shown that, using the method of high-temperature solid-phase reactions, spinel structured materials can be obtained that
are diverse in terms of the phase content of Li4-xCuxTi5O12, TiO2 and Li2TiO3. Some of these materials have shown a stable capacity, but
signi¿cantly different from the theoretical values, for the initial charging and discharging cycles at a relatively low speed. However, material
of this type with similar characteristics but working under higher loads requires further study.
Keywords: Li4Ti5O12,Synthesis, Anode material, Spinel, Lithium battery

1. WstĊp
SpoĞród dostĊpnych na rynku rozwiązaĔ technicznych
dla odwracalnych ogniw elektrochemicznych (akumulatorów),
ogniwa litowe charakteryzują siĊ korzystnym poáączeniem
niewielkiego ciĊĪaru i wysokiego napiĊcia generowanego
przez pojedyncze ogniwo, bezpoĞrednio wynikających z podstawowych wáaĞciwoĞci litu. Niestety ogniwa te są podatne
na degradacjĊ ze wzglĊdu na duĪą reaktywnoĞü tego metalu
alkalicznego. Drastyczne konsekwencje niewystarczających
zabezpieczeĔ podczas uĪytkowania ogniw litowych ujawniáy
siĊ na początku roku 2013, kiedy to przegrzanie ukáadu ogniw
litowych na pokáadach samolotów Boeing 787 Dreamliner
spowodowaáo wielodniowe uziemienie caáej Ğwiatowej Àoty
tych samolotów do czasu wyeliminowania usterki.
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Jednym z rozwiązaĔ, które pozwoliáoby podnieĞü bezpieczeĔstwo stosowania ogniw litowych jest zastąpienie litu
metalicznego, lub obecnie powszechnie stosowanego jako
materiaá anodowy gra¿tu, przez bardziej stabilny materiaá
tlenkowy, cechujący siĊ moĪliwoĞcią odwracalnego wbudowywania litu przy odpowiednio niskim potencjale wzglĊdem
Li/Li+. Obiecującym materiaáem anodowym jest spinel litowo-tytanowy, Li4Ti5O12, (oznaczany skrótowo jako LTO). Posiada
on moĪliwoĞü odwracalnego wbudowania 3 moli litu na 1 mol
związku, co jest skompensowane áadunkowo przez redukcjĊ
jonów Ti4+ do Ti3+ przy potencjale 1,6 V wzglĊdem Li/Li+, przy
jednoczesnym braku zmian objĊtoĞci samego materiaáu.
Ogniwa litowe w swojej pierwotnej formie zostaáy zaproponowane przez Whittinghama [1, 2] w latach 70. XX wieku.
Jednak pierwsze rozwiązanie techniczne nie doprowadziáo
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do sukcesu komercyjnego. Zastosowanie metalicznego litu
jako anody, ze wzglĊdu na silne wáaĞciwoĞci redukcyjne
(potencjaá -3,0 V wzglĊdem standardowej elektrody wodorowej), powoduje utworzenie na powierzchni kontaktu litu
z elektrolitem warstwy pasywacyjnej [3]. ChociaĪ zwykle warstwa ta jest szczelna i zabezpiecza przez dalszą redukcją,
to jednak jej obecnoĞü przyczynia siĊ do niejednorodnego
narastania litu na anodzie podczas cyklu áadowania ogniwa,
a w konsekwencji do wzrostu dendrytycznych krysztaáów litu,
które mogą doprowadziü do wewnĊtrznego zwarcia ogniwa.
Materiaáami najczĊĞciej stosowanymi do konstrukcji
anody jest gra¿t lub inne formy wĊgla, które wykazują odwracalną interkalacjĊ litu przy potencjale okoáo 0,1–0,2 V
wzglĊdem Li/Li+. ChociaĪ elektrody wĊglowe okazaáy siĊ byü
znacznie stabilniejsze w kontakcie z elektrolitem, to jednak
podobnie jak w przypadku litu metalicznego, równieĪ na ich
powierzchni zachodzi czĊĞciowa redukcja elektrolitu. Zjawisko to zwykle wystĊpuje tylko w pierwszych cyklach pracy
ogniwa, aĪ do utworzenia stabilnej warstwy pasywacyjnej.
Warstwa ta odgrywa waĪną rolĊ, gdyĪ ma znaczący wpáyw
na wydajnoĞü pracy ogniwa, nieodwracalną stratĊ áadunku,
maksymalną szybkoĞü áadowania/rozáadowania, stabilnoĞü

pracy, eksfoliacjĊ gra¿tu i bezpieczeĔstwo silnie zaleĪą od
jakoĞci tej warstwy [3].
Znacznie korzystniejsze okazaáo siĊ rozwiązanie wprowadzone na rynek przez Sony na początku lat 90. XX wieku.
Bazowaáo ono na zastosowaniu, zarówno jako katody jak
i anody, związków warstwowych, pozwalających na odwracalne wbudowywanie jonów litu (tzw. ogniwa litowo-jonowe,
ang. Li-ion batteries). Obiecującą alternatywą dla anod
wĊglowych wydają siĊ byü tlenkowe materiaáy zdolne do odwracalnego wbudowywania jonów litu, posiadające dostĊpną
parĊ redoks związaną z obecnoĞcią w ich strukturze jonów
metali 3d-elektronowych, poáoĪoną blisko potencjaáu Li/Li+.
Jednym z tych związków jest spinel litowo-tytanowy, Li4Ti5O12
lub inaczej Li(Li1/3Ti5/3)O4 (LTO) [4, 5]. Potencjaá redoks Ti4+/Ti3+
w tym materiale leĪy na poziomie 1,6 V wzglĊdem Li/Li+,
co jest wystarczająco wysoką wartoĞcią, aby nie dochodziáo
do utworzenia warstwy pasywacyjnej w kontakcie z elektrolitem. W strukturze spinelu LTO dostĊpne są nieobsadzone
pozycje (pozycja Wyckoffa 16c w grupie przestrzennej
Fd-3m), pozwalające na wprowadzanie litu aĪ do uzyskania
skáadu Li7Ti5O12 zgodnie z reakcją:

Rys. 1. Schemat syntezy spineli litowo-tytanowo-miedziowych wraz z nazwami materiaáów uĪytymi w dalszej czĊĞci opracowania.
Fig. 1. Schematic diagram of synthesis of lithium-titanium-copper spinels, showing names of materials further used in the study.
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Li4Ti5O12 + 3Li+ + 3eí ĺ Li7Ti5O12

Rys. 2. Dyfraktogram rentgenowski materiaáu A-Li3,9Cu0,1Ti5O12.
Fig. 2. XRD pattern of A-Li3.9Cu0.1Ti5O12 material.

(1)

Wprowadzenie 3 moli Li+ odpowiada pojemnoĞci teoretycznej 175 mAh/g lub 613 mAh/cm3. Do najwaĪniejszych
zalet LTO wedáug danych literaturowych [6] naleĪą:
– brak reakcji pomiĊdzy LTO a elektrolitem – brak nieodwracalnej pojemnoĞci podczas pierwszych cykli pracy
ogniwa,
– poáoĪenie potencjaáu redoks powyĪej potencjaáu narastania litu metalicznego – moĪliwoĞü bezpiecznej pracy
przy duĪych gĊstoĞciach prądu,
– zaniedbywalna rozszerzalnoĞü podczas wbudowywania
litu – dobra stabilnoĞü podczas cyklicznego áadowania
i rozáadowania,
– páaski pro¿l potencjaáu w caáym zakresie zawartoĞci litu
wynikający z dwufazowego mechanizmu pracy.
Jednak materiaá ten nie jest doskonaáy. NajwiĊksze
ograniczenia dla stosowania LTO wynikają z jego niewystarczających wáaĞciwoĞci transportowych, gdyĪ przewodnictwo
elektryczne LTO w temperaturze pokojowej wynosi okoáo

Tabela 1. Parametry strukturalne syntezowanych materiaáów.
Table 1. Structural parameters of synthesized materials.
Grupa przestrzenna Fd-3m
Wzór sumaryczny

a [Å]

ObjĊtoĞü komórki
[Å3]

Obecna druga faza

ZawartoĞü drugiej
fazy [%]**

A-Li4Ti5O12

8,3615(1)

584,58(1)

TiO2

2,1

A-Li3,99Cu0,01Ti5O12

8,3603(1)

584,34(1)

TiO2

2,2

A-Li3,95Cu0,05Ti5O12

8,3608(1)

584,45(1)

TiO2

2,6

8,3612(1)

584,53(1)

TiO2

1,8

8,3619(1)

584,69(1)

TiO2

2,6

A-Li3,9Cu0,1Ti5O12

Warunki
preparatyki*

A

A-Li3,85Cu0,15Ti5O12
A-Li3,8Cu0,2Ti5O12

8,3639(1)

585,09(1)

TiO2

2,1

B-Li4Ti5O12

8,3608(1)

584,44(1)

TiO2+Li2TiO3

7,7

B-Li3,99Cu0,01Ti5O12

8,3606(1)

584,40(1)

TiO2

3,8

8,3616(1)

584,61(1)

TiO2

2,1

8,3637(1)

585,05 (1)

TiO2

1,9

B-Li3,85Cu0,15Ti5O12

8,3625(1)

584,81 (1)

TiO2

2,5

B-Li3,8Cu0,2Ti5O12

8,3629(1)

584,84(1)

TiO2

3,3

B-Li3,95Cu0,05Ti5O12
B-Li3,9Cu0,1Ti5O12

B

C-Li4Ti5O12

8,3603(1)

584,35(1)

TiO2+Li2TiO3

4,5

C-Li3,99Cu0,01Ti5O12

8,3613(1)

584,54(1)

TiO2

2,3

8,3612(1)

584,53(1)

Li2TiO3

6,4

8,3619(1)

581,67 (1)

Li2TiO3

6,3

C-Li3,85Cu0,15Ti5O12

8,3624(1)

584,79 (1)

Li2TiO3

3,2

C-Li3,8Cu0,2Ti5O12

8,3622(1)

584,74(1)

Li2TiO3

6,0

D-Li4Ti5O12

8,3610(1)

584,48(1)

Li2TiO3

6,4

D-Li3,99Cu0,01Ti5O12

8,3621(1)

584,73(1)

Li2TiO3

7,6

D-Li3,95Cu0,05Ti5O12

8,3619(1)

584,68(1)

Li2TiO3

8,7

C-Li3,95Cu0,05Ti5O12
C-Li3,9Cu0,1Ti5O12

D-Li3,9Cu0,1Ti5O12

C

D

8,3626(1)

581,82 (1)

Li2TiO3

7,3

D-Li3,85Cu0,15Ti5O12

8,3624(1)

584,79 (1)

Li2TiO3

2,7

D-Li3,8Cu0,2Ti5O12

8,3630(1)

584,90(1)

b.d.***

b.d.

*A - Li2CO3+TiO2+CuO - substraty staáe - stechiometryczne mieszane, zmielone w máynie kulowym,
suszenie w temperaturze 70 °C, wygrzewanie w temperaturze 900 °C przez 4 godziny, powolne cháodzenie do temperatury pokojowej;
B - Li2CO3+TiO2+CuO - substraty staáe - stechiometryczne mieszane, zmielone w máynie kulowym, suszenie w temperaturze 70 °C, wygrzewanie w temperaturze 850 °C prze 4 godziny, powolne cháodzenie do temperatury pokojowej;
C - Li2CO3+TiO2+CuO substraty staáe - mieszane z nadmiarem 5% wag. Li+, zmielone w máynie kulowym, suszenie w temperaturze 70 °C,
wygrzewanie w temperaturze 850 °C przez 4 godziny, powolne cháodzenie do temperatury pokojowej;
D - Li2CO3+TiO2+CuO - substraty staáe - mieszane z nadmiarem 5% wag. Li+, zmielone w máynie kulowym, suszenie w temperaturze 70 °C,
wygrzewanie w temperaturze 900 °C przez 4 godziny, powolne cháodzenie do temperatury pokojowej;
** - Wprowadzono zaokrąglenia zmierzonych wartoĞci adekwatne do dokáadnoĞci zastosowanej metody pomiarowej;
**b.d. - brak danych.
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10-13 S·cm-1 [7]. Ponadto zastosowanie anody o napiĊciu
1,6 V powoduje spadek róĪnicy potencjaáów pomiĊdzy elektrodami ogniwa. Wymusza to zastosowanie katody o odpowiednio wysokim napiĊciu, na przykáad zawierającej spinel
litowo-manganowo-niklowy, posiadający potencjaá rzĊdu
4,8 V wzglĊdem Li/Li+, czyli ogniwo Li4Ti5O12|Li+|LiNi0,5Mn1,5O4,
które wykazuje nominalne napiĊcie okoáo 3,2 V.
Celem przedstawionej pracy jest opracowanie warunków
syntezy spinelu litowo-tytanowego mody¿kowanego jonami
miedzi i okreĞlenie wpáywu róĪnych parametrów preparatyki
materiaáu na jego wáaĞciwoĞci strukturalne.

2. Preparatyka
Proszki Li4Ti5O12 domieszkowane jonami Cu (w skrócie
Cu-LTO) otrzymano na drodze syntezy wysokotemperaturowej (Rys. 1). Substratami do syntez Cu-LTO byáy staáe
substraty: Li2CO3 (POCH, 99+%), TiO2 (Aldrich, anataz,
99,8%) oraz CuO (POCH, 99+%). Przygotowano dwie serie
spineli, róĪniące siĊ wstĊpną zawartoĞcią Li2CO3, uĪytego
do syntezy spineli. W pierwszej serii staáe substraty nawaĪono w odpowiednich iloĞciach zgodnych ze stechiometrią
syntezowanych spineli. W drugiej serii zastosowano nadmiar
Li2CO3 wynoszący 5% wagowych. Czas wygrzewania przygotowanych materiaáów wynosiá 4 godziny.

3. Metody badawcze
Uzyskane materiaáy scharakteryzowano pod wzglĊdem
skáadu fazowego, struktury krystalicznej. Skáad fazowy
otrzymanego materiaáu oraz jego strukturĊ krystaliczną wyznaczono metodą XRD w zakresie kątowym 10-110º przy
uĪyciu dyfraktometru rentgenowskiego PANalytical Empyrean, wyposaĪonego w detektor PIXcel3D i lampĊ miedzianą.
Otrzymane dyfraktogramy poddano analizie Rietvelda, tak
aby uzyskaü parametry struktury krystalicznej oraz skáad
fazowy próbek. Do tego celu wykorzystano oprogramowanie
GSAS/EXPGUI.
KonstrukcjĊ i pomiary wáaĞciwoĞci ogniw elektrochemicznych zbudowanych w oparciu o otrzymane materiaáy
Cu-LTO wykonano w specjalistycznym laboratorium w Katedrze Energetyki Wodorowej AGH. W celu przeprowadzenia
pomiarów cykli áadowania/rozáadowania ogniw litowych
Li|Li +|Cu-LTO przygotowano specjalną pastĊ, w skáad
której wchodziá otrzymany spinel, grafit (Fluka, purum,
< 0,1 mm) oraz sadza (acetylene carbon black, Alfa Aesar,
99,9%). Proporcja pomiĊdzy gra¿tem a sadzą wynosiáa 3:2.
Dokáadne roztarcie mieszaniny w moĨdzierzu prowadzone
byáo w komorze rĊkawicowej w atmosferze ochronnej argonu
o wysokiej czystoĞci. Substancją wiąĪącą pastĊ byá poliÀuorek winylidenu (PVDF, Aldrich) w iloĞci odpowiadającej
5% wag., a rozpuszczalnik dla PVDF stanowiá N-metylo-2-pirolidon (Aldrich, 99,5%). WarstwĊ anodową przygotowano przez rozprowadzenie pasty na folii aluminiowej
i póĨniejsze wysuszenie pod próĪnią w temperaturze 70 ºC.
KrąĪki o Ğrednicy 1 cm, wyciĊte z warstwy, prasowano pod
ciĞnieniem 196 MPa, a nastĊpnie ponownie wygrzewano
w temperaturze 80 ºC w atmosferze argonu o wysokiej
czystoĞci. KatodĊ w ogniwie stanowiá metaliczny lit (Alfa
Aesar, 99,9%, folia o gruboĞci 1,5 mm), jako elektrolit uĪyto

roztworu LiPF6 (Aldrich, 99,99%) o stĊĪeniu 1 mol·dm-3
w EC/DEC w stosunku objĊtoĞciowym 1:1, gdzie EC - wĊglan
etylenu (Aldrich, 99%), DEC – wĊglan dietylu (Aldrich, 99%).
Do záoĪenia ogniw zastosowano obudowy typu CR2032.
Ogniwa przygotowywano i zamykano w atmosferze argonu
o wysokiej czystoĞci (O2, H2O < 1 ppm) w komorze rĊkawicowej UNILAB Firmy M. Braun Inertgas – Systeme GmbH.
Przygotowane ogniwa poddano cyklicznemu áadowaniu
i rozáadowaniu przy pomocy amperostatu KEST electronics
32k z szybkoĞcią C/5, C/2, 1C i 2C.

4. Wyniki
Wykonano dyfraktogramy rentgenowskie syntezowanych
materiaáów po wygrzaniu w odpowiednich temperaturach,
zaleĪnie od serii syntezy i dopasowano metodą Rietvelda.
Przykáadowy dyfraktogram przedstawiono na Rys. 2 dla
próbki A-Li3,8Cu0,2Ti5O12.
W Tabeli 1 zestawiono wyniki badaĔ strukturalnych
syntezowanych materiaáów. Wyniki te potwierdzają, Īe
wszystkie badane materiaáy prezentują grupĊ przestrzenną
Fd-3m, zgodnie z danymi literaturowymi [8]. Zaobserwowano, Īe Ğrednia objĊtoĞü komórki wynosiáa 584,4 r 0,4 Å3,
a Ğredni parametr komórki a miaá wartoĞü 8,3620 r 0,0004 Å.
Podobne wartoĞci zanotowali Wang i wspóápracownicy [8].
Znaczne zróĪnicowanie produktów syntez widoczne
jest w postaci zawartoĞci róĪnych faz w poszczególnych
proszkach. MoĪna zaobserwowaü, Īe seria A, w której
zastosowano stechiometryczne iloĞci skáadników staáych
Li2CO3, TiO2 i CuO, wygrzewanych w temperaturze 900 °C,
zawiera drugą fazĊ - oprócz Li(4-x)CuxTi5O12 - w postaci TiO2.
ObecnoĞü drugiej fazy w iloĞci (1,8-2,6)% moĪna traktowaü
jako zanieczyszczenie fazy gáównej. W przypadku, zarówno
serii A, jak i pozostaáych, widoczny jest wzrost parametru
sieciowego a, zgodny z ogólną tendencją towarzyszącą
wbudowywaniu siĊ w roztwór staáy substytucyjny jonów
o wiĊkszym promieniu niĪ ma jon podstawiany. ObniĪenie
temperatury syntezy o 50 °C (seria B) w niewielkim stopniu
wpáynĊáo na wielkoĞü objĊtoĞci komórki, ale iloĞü fazy TiO2
zmieniáa siĊ. Znacząco natomiast wzrosáa zawartoĞü innych
faz dla materiaáu wyjĞciowego B-Li4Ti5O12. MoĪna zauwaĪyü,
Īe wygrzewanie proszku w temperaturze 850 °C prowadzi
do powstania aĪ 7,7% zanieczyszczeĔ, zawierających TiO2
oraz Li2TiO3. Fazy Li2TiO3 nie zaobserwowano w przypadku wygrzewania w temperaturze 900 °C. Wprowadzenie
niestechiometrycznej iloĞci – nadmiar litu – spowodowaáo,
Īe powstaáe proszki, wygrzewane w temperaturach 850 °C
i 900 °C nie zawieraáy juĪ fazy TiO2, za wyjątkiem próbek C-Li4Ti5O12 i C-Li3,99Cu0,01Ti5O12. Niestety zawartoĞü fazy Li2TiO3
w produktach syntez serii C i D jest bardzo znaczna, nawet
trzykrotnie wyĪsza niĪ TiO2 w seriach A i B, zatem materiaáy
te nie mogą byü uznane za jednofazowe, tak jak i wszystkie
inne (Tabela1).
Badania cykli áadowania/rozáadowania prądem z niĪszą
szybkoĞcią (C/5) wszystkich materiaáów daáy lepsze rezultaty
niĪ prądem pod zwiĊkszoną szybkoĞcią, jednak stanowiáo to
zaledwie okoáo (40-50)% pojemnoĞci teoretycznej. W przypadku prezentowanych w pracy serii syntezowanych materiaáów, obecnoĞü miedzi powoduje pogorszenie wáaĞciwoĞci
elektrochemicznych. Dlatego teĪ naleĪy prowadziü dalsze
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badania nad taką mody¿kacją spinelu litowo-tytanowego, aby
uzyskaü materiaá anodowy o optymalnych wáaĞciwoĞciach
elektrochemicznych.

5. Wnioski
Badania wykazaáy, Īe stosując metodĊ wysokotemperaturowej reakcji w fazie staáej moĪna uzyskaü materiaáy
zróĪnicowane pod wzglĊdem zawartoĞci faz Li4-xCuxTi5O12
o strukturze spinelu, TiO2 oraz Li2TiO3. Niektóre z tych
materiaáów wykazaáy stabilną pojemnoĞü, jednak znacznie
odbiegającą od pojemnoĞci teoretycznej dla początkowych
cykli áadowania i rozáadowania, niestety ze stosunkowo
niską szybkoĞcią. Jednak uzyskanie materiaáu tego typu,
o zbliĪonej charakterystyce, ale pod znacznie wiĊkszymi
obciąĪeniami wymaga dalszej optymalizacji.

PodziĊkowania
Praca zostaáa do¿nansowana przez ramach Ğrodków
AGH nr 11.11.210.256.
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